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আল সাউদ শাসকেরা, এবং অন্য সেল 
ধর্মত্যাগীরা আজ বাতত্ল, ধ্বংকসর উপযুক্ত তেছু 
ললৌতেেত্া ও আনু্ষ্ঠাতন্েত্া দ্বারা ল ায়াইট 
 াউকসর ঘৃতিত্ কু্রকসডরকদর প্রধান্,  ট্রাকের 
োকছ আনু্গত্য স্বীোর এবং ত্ার প্রতত্ এই 
শাসেরা বায়া  ন্তু্ন্ েকর আদায় েকর ত্াকদর 
অবস্থান্ আর্াকদর োকছ প্রোশ েকরকছ। আল 
সাউকদর এই শাসেকদর সাকে অংশগ্র কির 
খাতত্কর  কু্রকসডর ট্রাে আল সাউকদর এই 
শাসেকদর োকছ প্রায় ১ তট্রতলয়ন্ ডলাকরর 
অকধমে(৫০০ তবতলয়ন্ ডলার) এর চুতক্তর প্রস্তাব 
েকরকছ জার্ান্ার হুবাল লদবত্া আকর্তরোর 
লগালার্ীর তবতন্র্কয়, যাকত্ েকর এরা তন্কজকদর 
তসং াসন্ এর তন্রাপত্তার তন্শ্চয়ত্া পায় এবং 
ত্াকদর পরবত্মীকত্ ত্াকদর সন্তাকন্রা তবলাদুল 
 ারার্াইন্কে তন্তশ্চত্ভাকব শাসন্ েরকত্ পাকর।  

আর্রা যতদ এই অকেমর পতরর্ান্ টাকে লযাগ েকর 
১ তট্রতলয়ন্ (১০০০ তবতলয়ন্) ধকর লন্ই, যা আল 
সাউকদর এই পেভ্রষ্ট শাসকেরা কু্রকসডরকদর ভূতর্ 
আকর্তরোয় তবতন্কয়াগ েরার লঘাষিা তদকয়কছ, এই 
‘তজতজয়া’ যা আল সাউদ কু্রকসডর আকর্তরোকে 

তবলাদুল  ারার্াইকন্ ত্াকদর োযমক্রর্কে চাতলকয় 
যাওয়ার জন্য, ত্াকদর তসং াসন্ রক্ষা এবং 
রু্সতলর্ তবকের উপর ত্াকদর প্রভাবকে ধকর 
রাখার জন্য তদকত্ যাকে, এেটা স জ সর্ীেরকি  
আর্রা লদখকত্ পাই, যতদ এই তবরাট অঙ্কতট 
আর্াকদর তবলাদুল  ারার্াইকন্র জন্গকির র্কধয 
ভাগ েকর লদয়া  য়, ত্া কল প্রতত্তট পতরবার 
২,০০,০০০ ডলার, র্াকন্ ৭৫০ তরয়াল েকর ভাকগ 
পাকব। যা তবলাদুল  ারার্াইকন্র জন্গকির দীন্ত্া, 
প্রকয়াজন্, লবোরত্ব সব ঘুতচকয় তদকত্ পাকর, জাতত্ 
এই তর্তলয়ন্ ডলার লেকে উপোরী  কত্ পারকত্া, 
তবকের  ত্দতরদ্র রু্সতলর্রাও এই তর্তলয়ন্সর্ অেম 
লেকে উপোরী  ত্।  

আল সাউকদর শাসেরা স  রু্সতলর্ তবকের 
ন্ার্ধারী লন্ত্ারা তবোসঘাত্েত্ায় ভতত্ম এই 
সভায় তন্কজরা অঙ্গীোরবদ্ধ  কয়কছ, এবং এর্ন্ 
এে ধর্মত্যাগী, রু্রত্াদ বাত ন্ী প্রস্তুত্ েরার 
প্রস্তাব উত্থাপন্ েকরকছ যারা সন্ত্রাস এবং 
সন্ত্রাসবাকদর তবরুকদ্ধ যুকদ্ধর লধাোঁয়া তু্কল 
প্রেৃত্পকক্ষ তজ াকদর তবরুকদ্ধ, রু্জাত তদন্কদর 
সাকে যুদ্ধ েরকব। এবং এই লঘাষিার পবমতট 
ঘকটকছ ইসলাকর্র তবরুকদ্ধ যুদ্ধরত্ এে 
রাজধান্ীকত্, তরয়াদ; যা চরর্পন্থা, পশ্চাৎপদত্া 
এবং ক্ষর্ার অকযাগয অপরাকধর ন্াকর্র আড়াকল 

আন্ ন্াতির বুকলতটন্ – ১৫ 

‘লয ত্ার সেদ রক্ষার জন্য তন্ ত্ 
 ল, লস শ ীদ...’ 
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রূ্লত্ তবোস, পতবত্রত্া এবং তবশুদ্ধ অতঙ্গোকরর 
তবরুকদ্ধ যুকদ্ধর জন্য এেতট লেন্দ্র  কয় দাোঁতড়কয়কছ। 
এবং আল্লাহ  সুবা ানু্হুই আর্াকদর এের্াত্র 
োযমতন্বমা ী।  

এ  কে তরয়াকদ ঘকট যাওয়া ন্যাক্কারজন্ে লসই 
সাতর্কটর সারর্র্ম র্াত্র। লত্া, রু্সতলর্রা এবং 
ত্াকদর  আতলর্গি, সার্কন্র েতিন্ তদন্গুকলার 
জন্য তে েরার প্রস্তুতত্ তন্কয়কছন্ যা তদকয় এই 
ভয়ংের রু্রত্াদকদর জঘন্য তচন্তা, ত্াকদর এই 
পতরস্কার তবোসঘাত্েত্া এবং এই অভূত্পূবম 
লচৌযমবৃতত্তর রু্কখারু্তখ  ওয়া যায়?   

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইত  ওয়াসাল্লার্ এে সত   
 াতদকস বকলকছন্ –  

“লয ত্ার সেদ রক্ষার জন্য তন্ ত্  ল লস 
শ ীদ। লয ত্ার ধর্ম রক্ষার জন্য তন্ ত্  ল, লস 
শ ীদ। লয ত্ার রক্ত রক্ষার জন্য তন্ ত্  ল, লস 
শ ীদ। লয ত্ার পতরবার রক্ষার জন্য তন্ ত্  ল, 
লস  শ ীদ।” 

লত্া, এই  ল লসই কু্রকসডর এবং রু্রত্াকদর 
দকলরা; যারা লত্ার্ার অেম চুতর েকরকছ, লত্ার্ার 
ধকর্মর তবরুকদ্ধ যুকদ্ধর ডাে তদকয়কছ, লত্ার্ার 
রক্তকে প্রবাত ত্ েকরকছ, লত্ার্ার সম্মান্কে 
লুতিত্ েকরকছ। আর েখন্ লত্ার্রা আল্লাহ  

সুবা ানু্হু ওয়া ত্াআলার তদকে লিরত্ আসকব 
আর এের্াত্র আল্লাহ র জন্যই যুদ্ধ েরকব?  

 
 

 

 


